Föräldra- och lärarförening (PTA)
vid Internationella Engelska Skolan Kista

PTA Kalender 2019-20 / PTA Calendar of Events 2019-20
Förslag på PTA Kalender för skolåret 2019-20
Proposed PTA Calendar of events for the school year 2019-20

DATUM/DATE

EVENT

21 september

Kistaloppet & International Food Court

3 oktober

Annual meeting (open to ALL PTA members)

18 oktober

Halloween Disco

8 november

Autumn LAN Party

6 december

Winter Disco

10 december

Nobel Day

13 december

Lucia celebration

14 februari

Valentine’s Day Disco

17 mars

Spring Disco

20 mars

Spring LAN Party

16 maj

Spring Fling

Föräldra- och lärarförening (PTA)
vid Internationella Engelska Skolan Kista

Grattis till ditt val av skola och välkommen
till IES Kista!

Classlist

Alla föräldrar och vårdnadshavare till IES Kista-studenter
uppmanas att ansluta sig till PTA och stödja våra aktiviteter.
Du kan stödja oss genom att bli betalande medlem, hjälpa till
med donationer av bakverk, organisera ett event eller komma
med ditt eget förslag.
Du hittar mera information om PTA på hemsidan:
www.ptaieskista.se och vi finns på appen Classlist, se bifogad
instruktion.
Vi finns även som en sluten grupp på Facebook,
https://www.facebook.com/groups/1988086827878410/
Den årliga medlemsavgiften är 100 kr / familj och betalas till
vårt bankkonto
8327-9, 694 059 652-8 (Swedbank) eller SWISH 123 123 64
54. Inkludera ditt namn (och elevens namn) i
meddelandedelen av din betalning.
Har du några andra frågor eller några idéer av aktiviteter, tveka
inte att kontakta oss på info@ptaieskista.se

Congratulations to your choice of school
and welcome to IES Kista!
All parents and guardians to IES Kista students are
encouraged to join the PTA and support our acitivites. You can
support us by becoming a paying member, help out with
donations of baked good, organize and event or propose your
own event.
More information is available on our website:
www.ptaieskista.se and we are available on the Classlist app,
see enclosed information.
We also have a closed group on Facebook,
https://www.facebook.com/groups/1988086827878410/
The annual membership fee is 100 kr / family and is payable to
our bank account 8327-9, 694 059 652-8 (Swedbank) or by
SWISH 123 123 64 54. Please include your name (and student
name) in the messge portion of your payment.
If you have any questions or would like to propose a new
activity for the PTA, please contact us at: info@ptaieskista.se

Guide hur du gör:
1.

Via dator gå till
https://classlist.com/

2.

På smartphone ladda ner appen Classlist
Via dator: klicka på ”I´m a parent”

3.

Via appen: klicka på ”Create account”
Via dator: klicka på ”Get started now”

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klicka på ”As a parent”
Klicka på ”Get started”
Skriv in ”Internationella Engelska Skolan i Kista” i
rutan som dyker upp.
Klicka på skolans namn.
Svara ”JA” på frågan ”Is this the right school?”.
Följ sedan guiden och svara på SAMTLIGA frågor.
Vi kommer sedan att godkänna din registrering om
alla frågor är besvarade.

Vi ses på Classlist!

How to do it, step by step:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Click on ”As a parent”
Click on ”Get started”
Enter ”Internationella Engelska Skolan i Kista” in the
form that appears.
Click on the name of the school.
Answer ”YES” on the question ”Is this the right
school?”.
Follow the prompts and respond to ALL questions.
We will then approve your registration if all questions
are filled in.

See you on Classlist!

